entialH+

Instrukcja obsługi

The Skin Revolution

Informacje w skrócie

4

Sposób użytkowania

6

Gama serum xCential

8

Programy xCential

10

Konserwacja i przechowywanie

16

Informacje techniczne

18

Ważne wskazówki

19

koncept, opracowany przez firmę SQOOM Global AB - eksperta w dziedzinie
medycyny i dermatologii, oferuje wyjątkowo skuteczne formuły serum oraz
specjalne programy przeciwdziałające starzeniu się skóry, w tym redukujący
przebarwienia i dogłębnie oczyszczający. Urządzenie przeznaczone jest
również do stosowania na skórze z problemami dermatologicznymi.

xCentialAK

CentialH+

Spis treści

Bardzo dziękujemy za podjęcie decyzji o zakupie SQOOM. Ten wysokiej jakości

albooster

2

SQOOM to skuteczny sposób aby osiągnąć widocznie piękną skórę
dzięki wygodnemu urządzeniu do profesjonalnej pielęgnacji w warunkach
domowych.
Rewolucyjny

koncept

SQOOM

zawiera

opatentowaną

technologię

synchroniczną – połączenie sonoforezy (ultradźwięków) i jonoforezy.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby uzyskać
optymalne rezultaty z użytkowania SQOOM i osiągnąć maksymalny sukces
pielęgnacyjny.

3

4

Informacje w skrócie

5

1 | Głowica przewodząca ze stopu tytanu – odpowiednia również
dla osób cierpiących z powodu alergii
Na głowicę nakładaj serum w ilości, która ją całą pokryje.

1
2

2 | Diody kontrolne
Migające rytmicznie diody kontrolne na urządzeniu sygnalizują, że
jest ono aktywne (tylko gdy jest w kontakcie ze skórą).
3 | Przycisk POWER - włącznik/wyłącznik
Urządzenie włącza się i wyłącza poprzez pojedyncze naciśnięcie

3

przycisku POWER.
4 | Przycisk STEP – guzik wyboru programu

4

Każde naciśnięcie przycisku STEP inicjuje włączenie jednego z

5

programów.
5 | Powierzchnie ( miejsca) kontaktowe
6
2

Zawsze trzymaj SQOOM w taki sposób, aby dotykać dłonią
metalicznych powierzchni ( miejsc) kontaktowych po obu stronach
urządzenia.
6 | Ładowarka z funkcją stacji ładującej
Po każdym użyciu urządzenia umieść je ponownie w stacji
ładowania, aby SQOOM był gotowy do działania w każdej chwili.

7
7 | Dioda kontrolna baterii
Kiedy dioda kontrolna świeci się na zielono, to oznacza, że
urządzenie jest w pełni naładowane. Kiedy dioda świeci się na
niebiesko, to oznacza, że proces ładowania jest w toku.
Używając urządzenia SQOOM korzystaj tylko z oryginalnego serum xCential, które jest
dostosowane do synchronicznej technologii urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za
efekty przy użyciu kosmetyków lub urządzeń produkowanych przez innych producentów.

6

Zastosowanie

7

Przed każdym zabiegiem oczyść swoją skórę tak jak zazwyczaj. Następnie
nałóż na głowicę wybrane serum z aktywnymi składnikami w ilości, która
ją całą pokryje (1) Serum można również nałożyć bezpośrednio na skórę
poddawaną zabiegowi. Włącz urządzenie (2).
Teraz wybierz odpowiedni program (3). Trzymaj SQOOM w taki sposób,
aby po obu stronach dotykać dłonią powierzchni (miejsc) kontaktowych
(4). Następnie przyłóż głowicę do tej partii skóry, na której chcesz wykonać
zabieg i delikatnie przesuwaj ją po skórze powolnymi okrężnymi ruchami
(5).
WAŻNA INFORMACJA: jeśli wykonujesz zabieg SQOOM u innej osoby,
pamiętaj, że Twoja wolna ręka musi dotykać jej skóry. W ten sposób
zamkniesz obieg, pozwalając SQOOM działać niezawodnie. (działanie
sygnalizuje migająca dioda kontrolna) (6).

1

2

3

4

5

6

Linia produktów xCential

Wybierz serum odpowiednie do potrzeb Twojej skóry

xCentialbooster

xCentialcleanser

xCential cleanser
Serum oczyszczające

xCential deSpot
Serum redukujące przebarwienia

Serum oczyszczające to
interaktywny proces fizycznego,
dokładnego oczyszczania porów
skóry zapewniający jej jednocześnie
dogłębne nawilżenie. Przygotowuje
skórę do zabiegu SQOOM.
Panthenol oraz ekstrakt z rumianku
zawarte w serum działają na skórę
kojąco, łagodząco i relaksująco.
Serum można stosować na skórę z
problemami.

Serum wybielające zawiera
unikalną kompozycję aktywnych
składników: sulforafan i genisteinę,
które rozjaśniają skórę oraz
redukują przebarwienia i plamy
pigmentacyjne związane z wiekiem.

xCential H+
Innowacyjne serum o działaniu
rewitalizującym

xCentialdeSpot

xCentialH+

8

Używając urządzenia SQOOM korzystaj tylko z oryginalnego serum xCential, które jest
dostosowane do synchronicznej technologii urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za
efekty przy użyciu kosmetyków lub urządzeń produkowanych przez innych producentów.

Innowacyjne serum H+
opracowane zostało wyłącznie
na bazie przyjaznych dla skóry,
aktywnych składników naturalnego
pochodzenia. Dzięki temu zapewnia
efekt wyraźnie piękniejszej i
wygładzonej skóry.
Głównym składnikiem serum H+
jest kwas hialuronowy – znana
substancja nawilżająca. Jego
drobnocząsteczkowa budowa
zapewnia penetrację maleńkich
molekuł do głębszych warstw
skóry, gdzie wypełniają one puste
przestrzenie powstałe na skutek
procesu starzenia.

xCential booster
Liftingujące serum nawilżające o
natychmiastowym działaniu
Skoncentrowany zastrzyk
nawilżenia, aktywny przez
24-godziny od aplikacji. Efekt to
świeża, aksamitna i momentalnie
wygładzona skóra. Już pojedyncza
aplikacja serum w widoczny sposób
redukuje głębokość zmarszczek, a
efekt wygładzonej skóry utrzymuje
się przez 8 godzin. Serum jest
idealne pod makijaż.

9
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xCentialcleanser

xCentialH+

• Oczyść skórę tak jak zazwyczaj (usuń makijaż,
kremy i perfumy).
• Nałóż taką ilość serum xCential cleanser, by
pokryło całą głowicę urządzenia lub tę partię skóry,
którą zamierzasz poddać zabiegowi.
• Włącz urządzenie przyciskiem POWER i wybierz
przyciskiem STEP program C lub program I (dioda
podświetlona na niebiesko), dedykowany do
wrażliwych okolic oczu.
• Trzymaj SQOOM w taki sposób, by po obu jego
stronach dotykać dłonią powierzchni ( miejsc)
kontaktowych.
• Przyłóż głowicę do tej partii skóry, którą chcesz
poddać zabiegowi i przesuwaj głowicę po skórze
delikatnymi, powolnymi, okrężnymi ruchami.
• Po zabiegu oczyszczającym umyj twarz dużą
ilością wody.
• Efekt: Pory skóry dogłębnie oczyszczone.

PROGRAM 1 | C
Głębokie oczyszczanie
porów

• Zalecamy, aby przed każdym zabiegiem z serum
xCential H+ przeprowadzić zabieg oczyszczający
(program C).
• Nałóż odpowiednią ilość serum xCential H+ na
głowicę lub bezpośrednio na obszar skóry, który
chcesz poddać zabiegowi.
• Włącz urządzenie przyciskiem POWER i wybierz
przyciskiem STEP program W lub program I (dioda
podświetlona na zielono), dedykowany do wrażliwych
okolic oczu.
• Trzymaj SQOOM w taki sposób, by po obu jego
stronach dotykać dłonią powierzchni ( miejsc)
kontaktowych.
• Przyłóż głowicę do tej partii skóry, którą chcesz
poddać zabiegowi i przesuwaj po skórze powolnymi,
delikatnymi, okrężnymi ruchami.
• Gdy zabieg przeprowadzany jest wieczorem,
zalecamy pozostawić serum na skórze na całą
noc w postaci maski. Jeśli natomiast zabieg
przeprowadzany jest rano lub w ciągu dnia, zalecamy
zmyć dokładnie serum po jego zakończeniu.
• Efekt: Wyraźnie piękniejsza skóra.

PROGRAM 6 | I niebieski

Dedykowany specjalnie do
oczyszczania okolic oczu

ON

C

PROGRAM 3 | W
Redukowanie zmarszczek i
ujędrnianie skóry

Wskazówka: Serum H+ można
stosować również z programem
M (masaż) oraz L (Lifting),
jako uzupełnienie programu W
(przeciwzmarszczkowy).

PROGRAM 6 | I zielony
Dedykowany specjalnie do
pielęgnacji okolic oczu

ON

I

Czas trwania zabiegu: 4 minuty
Zastosowanie: 		 raz w tygodniu
		 Aby uzyskać szybsze rezultaty stosuj codziennie.

W

Czas trwania zabiegu:
Zastosowanie: 		
		

I

8-12 minut
raz w tygodniu
Aby uzyskać szybsze rezultaty stosuj codziennie
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xCentialdeSpot

xCentialbooster

• Zalecamy, aby przed każdym zabiegiem z serum
deSpot przeprowadzić program oczyszczający.
• Nałóż taką ilość serum, aby pokryło całą głowicę lub
tę partię skóry, którą zamierzasz poddać zabiegowi.
• Włącz urządzenie przyciskiem POWER i wybierz
przyciskiem STEP program W lub program I
(dioda podświetlona na zielono ), dedykowany do
wrażliwych okolic oczu.
• Trzymaj SQOOM w taki sposób, by po obu jego
stronach dotykać dłonią powierzchni ( miejsc)
kontaktowych.
• Przyłóż głowicę do tej partii skóry, którą chcesz
poddać zabiegowi i przesuwaj głowicę po skórze
delikatnymi, powolnymi, okrężnymi ruchami.
• Gdy zabieg przeprowadzany jest wieczorem,
zalecamy pozostawić serum na skórze na całą noc
w postaci maski. Jeśli natomiast przeprowadzany
jest rano lub w ciągu dnia, zalecamy zmyć dokładnie
serum po jego zakończeniu.
• Efekt: rozjaśnienie przebarwień i plam
pigmentacyjnych związanych z wiekiem.

PROGRAM 3 | W
Zabieg rozjaśniający

• Nałóż serum booster na głowicę lub bezpośrednio
na skórę, którą zamierzasz poddać zabiegowi.
• Włącz urządzenie przyciskiem POWER i wybierz
przyciskiem STEP program S.
• Trzymaj SQOOM w taki sposób, by po obu jego
stronach dotykać dłonią powierzchni ( miejsc)
kontaktowych.
• Przyłóż głowicę tam, gdzie chcesz przeprowadzić
zabieg i przesuwaj po skórze powolnymi,
delikatnymi, okrężnymi ruchami.
• Po zakończeniu zabiegu pozostałe na skórze
serum wmasuj w nią opuszkami palców.
• Efekt: serum nadaje skórze młodzieńczy i
promienny wygląd.

PROGRAM 6 | I zielony
Dedykowany specjalnie do
pielęgnacji okolic oczu

ON

PROGRAM 5 | S
Skoncentrowany zastrzyk
nawilżenia zapewniający
24-godzinny efekt

ON

W
I

Czas trwania zabiegu: 8-12 minut
Zastosowanie:		 raz w tygodniu
		 Aby uzyskać szybsze rezultaty stosuj codziennie.

S

Czas trwania zabiegu: 4 minuty
Zastosowanie: w zależności od potrzeb – zapewnia natychmiastowy efekt –
doskonały na specjalne okazje oraz jako idealne dopełnienie kuracji
przeciwzmarszczkowej serum xCential H+.
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xCentialAquaTonic
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Instrukcje dotyczące konserwacji i ładowania
Aby czerpać z urządzenia maksymalne zadowolenie, prosimy o zapoznanie
się z następującymi wskazówkami.
Używając urządzenia SQOOM korzystaj tylko z oryginalnego serum
xCential, które jest dostosowane do synchronicznej technologii urządzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności za efekty przy użyciu kosmetyków lub
urządzeń produkowanych przez innych producentów.

Przedłużona międzynarodowa gwarancja
Prosimy o zarejestrowanie urządzenia w celu uzyskania BEZPŁATNEJ,
przedłużonej, pełnej gwarancji i przyłączenia się do grupy VIP SQOOM.
Przedłużając wymaganą przez prawo gwarancję, możesz bezpłatnie
korzystać z rozszerzonej, międzynarodowej, pełnej gwarancji SQOOM oraz
otrzymać wiele innych korzyści.
Rejestracji trzeba dokonać na stronie internetowej producenta:
www.warranty.sqoom.com
Rejestracja musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.
Costumer service: info@SQOOM.com
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• Przechowuj urządzenie w suchym
miejscu i nie zanurzaj go w
wodzie.
• Czyść głowicę wilgotną
ściereczką.
• Po wyłączeniu urządzenia
umieszczaj je w stacji ładującej,
upewniając się, czy świeci się
niebieska dioda LED.
• Kiedy ładowanie dobiegnie
końca, niebieska dioda zmieni
kolor na zielony. Jeśli wystąpią
problemy z ładowaniem, wówczas
dioda będzie migać na niebiesko.
• Kiedy bateria urządzenia ulegnie
zupełnemu wyczerpaniu, prosimy
o ładowanie jej przynajmniej przez
3 godziny, zanim urządzenie
będzie ponownie używane.
• Kiedy urządzenie jest w
pełni naładowane, czas jego
użytkowania to ok. 4 godziny.
Jedno pełne naładowanie
umożliwia używanie urządzenia
ponad 2 tygodnie przez 12 minut
dziennie.
• Naciśnij przycisk STEP przez
ok. 3 sekundy, aby wyświetlił się
poziom naładowania baterii. Jeśli
świecą się diody LED wszystkich
sześciu programów, oznacza
to, że urządzenie jest w pełni
naładowane. Jeśli świecą się
tylko dwie diody, to oznacza

poziom naładowania na 30 minut
użytkowania. Kiedy rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, bateria musi
zostać ponownie naładowana.
• Jeśli nie rozpoczniesz zabiegu
urządzeniem w ciągu dwóch
minut od jego włączenia,
wówczas wyłączy się ono
automatycznie.
• Zaprogramowany czas działania
każdego z programów to 4
minuty.
Kiedy 4 minuty dobiegną końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Po tym czasie urządzenie
przełączy się na tryb czuwania.
Jeśli nie zostanie ponownie
włączone w ciągu 2 minut,
wówczas automatycznie się
wyłączy.
• Wejściowe napięcie znamionowe:
100 V - 240 V AC. W związku
z tym urządzenie może być
zabierane w podróż i używane na
całym świecie.
• Kiedy urządzenie zostanie w
pełni naładowane, wyjmij wtyczkę
ładowarki z kontaktu.
• Utrzymuj wszystkie wtyczki
elektryczne w czystości, wolne od
kurzu i suche.
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Informacje techniczne i ochrona środowiska
Oznaczenie urządzenia
Urządzenie
SQOOM m2
Ładowarka z funkcją stacji dokującej
Napięcie sieciowe
AC 100 - 240V, 50/60 Hz
Wyjście/Adapter
DC 4.2 V, 1A
Moc
7W
Waga
133 g
Urządzenie przenośne
Bateria litowo/jonowa
Wyjście/ Adapter
DC 3,7V / 2200mA
Waga
194 g (brutto)
Ultradźwięki
Częstotliwość
1 MHz
Poziomy intensywności od 0.1 W/ cm² do 0.5 W/ cm²
Jonoforeza
Częstotliwość
1,150Hz ~ 1,785Hz

Ważne wskazówki
Zabiegi SQOOM wykonuj
wyłącznie przy użyciu oryginalnych
urządzeń SQOOM w połączeniu z
oryginalnym serum z linii xCential.
Nie ponosimy odpowiedzialności
za rezultaty, gdy wykorzystywane
będą kosmetyki lub urządzenia
innych producentów.
Nie poddawaj zabiegowi jednej
partii skóry dłużej niż 20 minut
dziennie.
Nie stosuj SQOOM na skórze ze
zmianami nowotworowymi oraz
na miejsca poddane działaniom
chirurgicznym.
Nie stosuj SQOOM, jeśli masz
rozrusznik serca.
W przypadku nadczynności
tarczycy nie używaj SQOOM w
okolicy gardła lub klatki piersiowej.
Nie stosuj SQOOM wokół
implantów stawowych. Jego
działanie może zwiększyć
dolegliwości bólowe.

Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z
gospodarstwa domowego. Kiedy produkt nie nadaje się do dalszego
użytkowania, należy oddać go do punktów zbiórki odpadów
elektronicznych.

Podczas ciąży nie stosuj SQOOM
w okolicy brzucha i biustu.
Unikaj kontaktu serum i głowicy
z powierzchnią gałek ocznych,
powiekami i błonami śluzowymi.
Przechowuj urządzenie i serum
poza zasięgiem dzieci.
Nie przechowuj serum w
temperaturze wyższej niż 25°C.
Formuły serum przeznaczone są
wyłącznie do użytku zewnętrznego,
do aplikacji na powierzchni skóry.
Jeśli wykonujesz zabieg SQOOM
innej osobie, pamiętaj, że Twoja
wolna ręka musi dotykać jej skóry.
W ten sposób zamkniesz obieg,
pozwalając SQOOM działać
niezawodnie.
© Wszelkie prawa zastrzeżone na
rzecz SQOOM Global AB. Jakiekolwiek kopiowanie lub edycja przekraczająca ramy prawa autorskiego
są niedozwolone bez uprzedniej
pisemnej zgody.
SQOOM Global AB
Stockholm/ Sweden
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